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अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी क्तशक्षा नीगत, २०७३ 
 

१. पषृ्ठभगूम   

क्तशक्षा पाउन ु सबै बालबागलकाको अगिकार हो।नेपालको संवविानले सामाक्तिक न्याय 
स्थावपत िनन समावेशी र सहभागितामूलक गसद्धान्तका आिारमा समतामूलक समािको 
गनमानण िने सङ्कल्प िरेको छ साथै प्रत्येक नािररकलाई अगनवायन र गनिःशलु्क आिारभतू 
क्तशक्षा पाउने हकको व्यवस्था िरेको छ।नेपालले बाल अगिकार महासक्तन्ि सन ्१९८९ 

तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अगिकारसम्बन्िी महासक्तन्ि सन ् २००६ अनमुोदन 
िरेको छ।यसै िरी सबैका लागि क्तशक्षाको अन्तरानविय अगभयानमा आफ्नो प्रगतबद्धता 
िनाउँदै अपाङ्गता भएका बालबागलकालाई शैक्तक्षक मूल प्रवाहमा समावेश िरी क्तशक्षाको 
अगिकार सगुनक्तित िनन अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी क्तशक्षा नीगत, २०७३ 
िारी िररएको छ। 

समावेशी क्तशक्षा सबै बालबागलकाका लागि ववभेदरवहत वातावरणमा सांस्कृगतक, विीय, 
िातीय एवम ्भौिोगलक ववववितालाई सम्मान िदै आफ्नै समदुायमा िीवनोपयोिी क्तशक्षा 
प्राप्त िने अगिकारलाई सगुनक्तित िने शैक्तक्षक पद्धगतको ववकास प्रविया भएकाले यसले 
समदुायको स्वागमत्वलाई महतत््व ददँदै ववद्यालयमा बालबागलकाको आवश्यकता अनकूुल 
उपयिु वातावरण र सहयोि पाएमा सबैले गसक्न सक्दछन ् भन्ने मान्यतामा ववश्वास 
िदनछ। 
समावेशी क्तशक्षा पद्धगतले कुनै पगन पररक्तस्थगतिन्य कारणले शैक्तक्षक अवसरबाट वक्तित 
एवम ् ववद्यालयमा रहेर पगन अनकूुल र पहुँचयिु वातावरण तथा सहयोिको अभावमा 
ववद्यालय छाड्ने िोक्तिममा रहेका बालबागलकाको गसकाइको अवसर गनमानणमा सहयोि 
िदनछ।यी आिारमा समावेशी क्तशक्षाले अपाङ्गता भएका बालबागलकाको पवहचान िरी 
सामाक्तिक, सांस्कृगतक र शैक्तक्षक आवश्यकता पूरा िनन बाल केक्तन्ित क्तशक्षण गसकाइ 
प्रविया अवलम्बन िनन प्रोत्साहन िदनछ। 

२. ववितका प्रयासहरू 

नेपालले अपाङ्गता भएका बालबागलकाको क्तशक्षा प्रवद्धननका लागि ववगभन्न कानूनी तथा 
कायनिमित व्यवस्था िरी कायानन्वयनमा अिागि बढाइएको छ।क्तशक्षा ऐन २०२८ 
(संशोिनसवहत) मा ववशेष क्तशक्षाको सिालन सािारण क्तशक्षा सरह हनुे कुरा उल्लेि छ 
भने क्तशक्षा गनयमावली २०५९ मा क्तशक्षा मन्रीको अध्यक्षतामा ववशेष क्तशक्षा पररषद्को 
िठन िरी ववशेष क्तशक्षा सिालनसम्बन्िी व्यवस्था िररएको छ।ववशेष क्तशक्षातर्न का 
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नीगतित र कायनिमित ववषयका  क्षेरमा गनयगमत कायन िनन ववशेष क्तशक्षा पररषद् 
वियाशील छ। 

ववशेष क्तशक्षा नीगत २०५३ ले दृविववहीन, बवहरा, बौवद्धक अपाङ्गता र शारीररक अपाङ्गता  
भएका बालबागलकालाई आवास सवुविासवहतको क्तशक्षाको अवसर ददने कुरा उल्लेि 
िरेको छ ।क्तशक्षा गनयमावली, २०५९ को गनयम ६० मा अपाङ्गता भएका 
बालबागलकालाई ववशेष क्तशक्षा प्रदान िनन सवकने र सोही गनयमावलीको गनयम ६६ एवम ्
अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण गनयमावली, २०५१ को गनयम १५ मा ववशेष क्तशक्षा ददन े
संस्थालाई नेपाल सरकारले गनिानरण िरेबमोक्तिम सवुविा ददइने व्यवस्था उल्लेि छ। 
त्यस्तै क्तशक्षा गनयमावली, २०५९ को गनयम १५१(२) मा संस्थाित ववद्यालयले कूल 
ववद्याथी सङ्ख्याको कक्तम्तमा दश प्रगतशतमा नघटाई िेहेन्दार, िररब, अपाङ्गता भएका 
व्यक्ति, मवहला, दगलत र िनिागत समुुदायका ववद्याथीलाई छारवकृ्तिको व्यवस्था िरेको  
छ।यसै सम्बन्िमा ववशेष क्तशक्षा सिालनसम्बन्िी गनदेक्तशका, २०६० िारी भई 
कायानन्वयनमा रहेको छ । 
अपाङ्गता भएकुा बालबागलकाले छारवकृ्तिसवहत ववगभन्न सामदुावयक ववद्यालयहरू, स्रोत 
कक्षाहरू एवम ्ववशेष ववद्यालयहरूमा अध्ययन िने अवसर पाएका छन।्स्रोत कक्षा तथा 
ववशेष ववद्यालयहरूमा ववशेष आवश्यकता भएका बालबागलकाका लागि आवास र स्रोत 
क्तशक्षकको व्यवस्था गमलाइएको छ।अपाङ्गता भएका बालबागलकाका लागि गनिःशलु्क पाठ्य 
पसु्तक, क्तशक्षण सामग्री एवम ् उपकरणहरू ववतरण िने िरक्तुएको छ।साथै अपाङ्गता 
पवहचान िनन, अपाङ्गतासम्बन्िी आवश्यक सेवा, सहयोि, सर सल्लाह र अन्य कायनिम 
तिुनमा िनन ६२ क्तिल्लाहरूमा लेिािोिा केन्ि स्थापना भएकुा छन।् 
संयिु राि सङ्घीय मानव अगिकारसम्बन्िी घोषणा पर सन ् १९४८ र बाल 
अगिकारसम्बन्िी महासक्तन्ि सन ् १९८९ ले आिारभतू तहसम्म अगिकारको रूपमा 
गनुिःशलु्क क्तशक्षा सबैले पाउन ुपने उल्लेि िरेको छ।अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि 
समतामूलक अवसर सगुनक्तित िनेसम्बन्िी संयिु राि सङ्घीय प्रामाक्तणक गनयमहरू सन ्
१९९३, एगसया तथा प्रशान्त क्षेरका अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको दशक सनु् १९९३-

२००२, सालामान्का घोषणा सन ्१९९४, संयिु राि सङ्घीय अपाङ्गता भएका व्यक्तिको 
अगिकारसम्बन्िी महासक्तन्ि, सन ् २००६ ले अपाङ्गता भएका व्यक्ति लिायत ववशेष 
क्तशक्षाको आवश्यकता भएका सबैलाई क्तशक्षाको राविय कायनिमको मूलिारमा समावेश 

िनुनपने कुरामा िोि ददएका छन।्साथै इन्चोन घोषणा, सन ्२०१५ ले ववशेष आवश्यकता 
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भएका बालबागलकाको क्तशक्षा प्रवद्धनन िननका लािक्तु नीगतित सिुार िनन सरकारलाई प्ररेरत 
िरेको छ। 

नेपालले िोमवटन घोषणा सन ्१९९०, िाकार सम्मेलन सन ्२००० र सहस्राब्दी ववकास 
लक्ष्य सन ् २००० लिायतका ववगभन्न अन्तरानविय मिहरूमा सबैका लागि क्तशक्षाको 
प्रगतबद्धता िाहेर िरी अपाङ्गता भएका बालबागलकाको क्तशक्षा प्रवद्धननका लागि समेत 
नीगतित एवम ्कानूनी सिुारका प्रयासहरू िदै आएको छ।वयनै आिारमा अपाङ्गता भएका 
व्यक्तिका लागि समावेशी क्तशक्षा नीगतको अवश्यकता भई यो नीगत प्रस्ताव िररएको हो। 

३. वतनमान क्तस्थगत 

नेपालमा २०२१ सालमा दृिक्तुववहीन बालबागलकाकुा लागि एकीकृत ववद्यालय, २०२३ 
सालमा बवहरा बालबागलकाका लागि  गबशेष ववद्यालय, २०२६ सालमा दृविववहीन तथा 
शारीररक अपाङ्गता र २०३८ सालमा बौवद्धक अपाङ्गता भएका बालबागलकाहरूकुा लागि 
ववशेष ववद्यालयको सरुुवात भएको गथयो।नेपाल सरकारले २०५३ सालमा अपाङ्गता 
भएका बालबागलकाकुा लागि क्तशक्षामा पहुँच ववस्तार िनन उनीहरूको शारीररक, मानगसक 
र कायनित क्षमताको आिारमा क्तशक्षुा प्रदान िनन ववशेष क्तशक्षा नीगत तिुनमा िरी लािू 
िरेको हो । 

 

अपाङ्गता भएका बालबागलकालाई आफ्नुो पवहचान र अपाङ्गताको प्रकृगतको आिारमा 
ववशेष व्यवस्थाका साथ उपलब्ि िराइने क्तशक्षा पद्धगतलाई ववशेष क्तशक्षाको रूपमा 
स्वीकार िरी बवहरा, शारीररक, दृविववहीन र बौवद्धक अपाङ्गता भएका बालबागलकाका 
लागि ववशेष ववद्यालयको व्यवस्था िररएको छ।अपाङ्गता  भएका बालबागलकाको सन्दभनमा 
पहुँचयिु र ववद्यालयसम्म पगु्ने वातावरणको ववकास िनन ववववि कायनिमहरू सिालनमा 
रहेकुा छन।्िसअन्तिनत स्रोत कक्षाहरूको सिालन, लेिािोिा केन्िहरूको स्थापना, 
बे्रल गलवप र पहुँचयिु पाठ्यपसु्तकका साथै साङ्केगतक भाषासवहतका पाठ्यसामग्रीको 
व्यवस्था िररएको छ।ववद्यालयका भवनहरूलाई सबै िाले अपाङ्गता मैरी तलु्याउने नीगत 
अवलम्बन िररएको छ । 

 

मलुकुभरक्तु दृविववहीन, बवहरा तथा ससु्तश्रवण र बौवद्धक अपाङ्गता िरी ३८० स्रोत कक्षा, 
३२ ववशेष ववद्यालयहरू र २२ एकीकृत ववद्यालयहरू सिालनमा रहेका छन।्हाल 
नेपालमा प्रारक्तम्भक बाल क्तशक्षादेक्ति माध्यगमक तहसम्म ववगभन्न वकगसमका अपाङ्गता भएका 
७४,८२९ िना ववद्याथी अध्ययनरत छन।् 
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४. समस्या र चनुौतीहरू 

अपाङ्गता भएका बालबागलकाको िणुस्तरीय क्तशक्षा प्रागप्तमा गनम्नगलक्तित  समस्या र 
चनुौतीहरू रहेका छन ्:  

४.१ अपाङ्गता भएका बालबागलकालाई शैक्तक्षक अवसर प्रदान िने ववववि प्रयास भए पगन 
पररवार, समदुाय र ववद्यालयले क्तिम्मेवारी बोि िने कायनमा कमी हुँदा अपाङ्गता 
भएका बालबागलका क्तशक्षाको मुूल िारमा पूणनरूपमा समेवटन नसकेका । 

४.२  अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सामाक्तिक समावेशीकरणको प्रविनन िने ध्येय 
राक्तिएको भए तापगन िणुस्तरीय िीवन यापन र आत्मगनभनर िराउने कायनमा 
अपेक्तक्षत उपलक्तब्ि हागसल हनु नसकेको । 

४.३ बाल केक्तन्ित वियाकलापमा दौुँतरी गसकाइ (Peer Learning) तथा सहयोि िने कायन 
समावेशी संस्कृगतअनरुूप प्रभावकारी हनु नसक्दा क्तशक्षाको मूलप्रवाहीकरण तथा 
सामाक्तिक समावेशीकरण हनु नसक्न ेिोक्तिम कायमै रहेको। 

४.४ अपाङ्गता भएका बालबागलकाको िणुस्तरीय क्तशक्षा र तागलमका लागि आवश्यक 
मारामा दक्ष िनशक्ति  उत्पादन र व्यवस्थापन िने कायन अझै अिरुो रहेको। 

४.५ ववववि प्रकारका अपाङ्गता भएका बालबागलकाको तथ्याङ्क तथा सूचना व्यवस्थापन 
िने कायन व्यवक्तस्थत हनु नसकेको। 

४.६ अपाङ्गता भएका बालबागलकाको आवश्यकता र गसकाइलाई सहि बनाउन े
नवीनिम सूचना प्रववगिको अवलम्बन र उपयोि िने कायन व्यवक्तस्थत हनु 
नसकेको। 

४.७ अपाङ्गताअनकूुल मूल्याङ्कन, परीक्षा प्रणाली र गसकाइको व्यवस्थापनका लागि पयानप्त 
िोि¸ अनसुन्िान तथा अभ्यास हनु नसकेको। 

 

५. नया ँनीगतको आवश्यकता 
ववशेष क्तशक्षा नीगत, २०५३ िारी भई लािू भएको, सन ्१९९४ मा सालामान्का घोषणाले 
सबै बालबागलकाले क्तशक्षाको अवसर प्राप्त िने कुरालाई आफ्नो ववषय बनाएअनरुूप 
सबैका लागि क्तशक्षाको अगभयानलाई परुा िने सन्दभनमा समावेशी क्तशक्षाको अविारणालाई 
अङ्गीकार िरेको, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अगिकारसम्बन्िी संयिु रािसङ्घीय 
महासक्तन्ि र यसको इच्छािीन आलेि, २००६ को िारा २४ ले अपाङ्गता भएका 
बालबागलकाका लागि सबै तहमा समावेशी क्तशक्षा पद्धगत लािू िने कुरा उल्लेि िरेको 
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छ।उक्तल्लक्तित अन्तरानविय प्रगतबद्धतासवहत एगसया प्रशान्त क्षेरमा सन ् २०१३ देक्ति 
२०२२ सम्मको दशकमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अगिकारलाई वास्तववक िीवनमा 
रूपान्तरण िनन पाररत िररएको १० वषे इन्चोन रणनीगत तथा कायन योिनालाई नेपालले 
आत्मसात ्िरेको छ।नेपालको संवविानको िारा ३१ को उपिारा (३) र (४) को क्तशक्षासम्बन्िी 
प्राविानले अपाङ्गता भएका बालबागलकालाई ववद्यालय तहमा अगनवायन रूपमा समावेशी 
क्तशक्षा पद्धगत अवलम्बन िनन गनदेक्तशत िरेको छ।नेपालमा भएको रािनीगतक पररवतननबाट 
समावेशी चरररको लोकताक्तन्रक अभ्यास सरुु भएको छ।यसमा अपाङ्गता भएका 
बालबागलकाको समेत सामाक्तिक समावेशीकरण हनुपुने र यसका लागि समावेशी क्तशक्षा 
उपयिु माध्यम हनुे हुँदा यो नीगत तिुनमा िनन वाञ्छनीय भएको छ । 

६. दूरदृवि  

प्रत्येक अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू अगिकारमा आिाररत िणुस्तरीय क्तशक्षाको माध्यमबाट 

सशि, स्वतन्र र मयानददत िीवन यापन िनन सक्षम भएका हनु।े 

७. उद्दशे्यहरू  

अपाङ्गता भएका सबै प्रकारका व्यक्तिका लागि अगिकारमिुी अविारणाका आिारमा िणुस्तरीय 

क्तशक्षा सगुनक्तित िरी िीवन पयनन्त क्तशक्षाका माध्यमबाट सक्षम (नेततृ्व प्रदान िनन योग्य) र 

प्रगतस्पिी नािररक तयार िनुन अपाङ्गता भएका नािररकका लागि समावेशी क्तशक्षा नीगतको मूल 

उदे्दश्य रहेको छ । यो मूल उदे्दश्य हागसल िनन गनम्नगलक्तित उदे्दश्यहरू तय िररएका छन:् 

७.१  अपाङ्गता भएका बालबागलकाका लागि िणुस्तरीय क्तशक्षाका अवसरहरूमा समतामूलक पहुँच 

सगुनक्तित िने। 

७.२  अपाङ्गता भएका नािररकका लागि आवश्यकताअनकूुल िणुस्तरीय, िीवनोपयोिी, 
सीपमूलक र रोििारमिुी क्तशक्षाको अवसर प्रदान िने। 

७.३  अपाङ्गता भएका नािररकका लागि िीवन पयनन्त गनरन्तर क्तशक्षाको व्यवस्था िने। 

८. नीगतहरू  

८.१  अपाङ्गता भएका हरेक बालबागलकाका लागि सबै तहमा क्षमता र योग्यताका आिारमा 
गन:शलु्क क्तशक्षाका अवसरहरू िलुा िररने छ। (७.१) 

८.२ ववद्यालय, ववश्वववद्यालय तथा क्तशक्षालयहरूमा अपाङ्गता भएका ववद्याथीहरू भनान िदान 
वैज्ञागनक प्रणालीमा आिाररत वस्तिुत परीक्षण (Functional Assessment) िने व्यवस्था िररने 
छ। (७.१) 
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८.३  प्रारक्तम्भक बाल क्तशक्षादेक्ति उच्च क्तशक्षासम्म पाठ्यिम, पाठ्यपसु्तक, गसकाइ सामग्री, 
सन्दभन सामग्रीहरू र परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणाली अपाङ्गताअनकूुल हनुे िरी सगुनक्तित 

िररने छ। (७.१) 

८.४ अपाङ्गता भएका ववद्याथीको सवानङ्गीण ववकासका लागि सबै प्रकारका ववद्यालय, 

ववश्वववद्यालय तथा क्तशक्षालयलाई अपाङ्गता मैरी, छारा मैरी, बाल मैरी र वहंसारवहत 

गसकाइ केन्िका रूपमा ववकास िररने छ। (७.१)  

८.५ राविय तथा अन्तराविय पररवेशअनरुूप दक्ष एवम ्प्रगतष्पिी नािररक तयार िनन अपाङ्गता 
मैरी प्रववगिअनकूुल पाठ्यिम, पाठ्य सामग्री तथा शैक्तक्षक सामग्रीहरू ववकास िरी 
समावेशी र समतामूलक िणुस्तरीय क्तशक्षा सगुनक्तित िररन ेछ। (७.२) 

८.६ अपाङ्गता भएका नािररकहरूलाई प्राववगिक क्तशक्षामा समान, सहि र सिुम पहुँच सगुनक्तित 

िरी श्रम बिारका  लागि सक्षम िनशक्ति गनमानण िररने छ। (७.२) 

८.७ ददिो ववकासका लागि अपाङ्गताका प्रकारअनकूुल हररत सीप (Green Skills) मा आिाररत 

िीवनोपयोिी र सीपमूलक िणुस्तरीय क्तशक्षा उपलव्ि िराइनेछ। (७.२) 

८.८ पहुँचयिु नवीनतम ् सूचना प्रववगिमा आिाररत अपाङ्ग मैरी क्तशक्षण गसकाइ कायनलाई 
व्यवक्तस्थत िररने छ। (७.२)  

८.९ ववपद् व्यवस्थापनका सबै चरणमा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको सरुक्षाका लागि 

आवश्यक व्यवस्था िररने छ। (७.२) 

८.१० अपाङ्गता भएका नािररकहरूको अगिकारलाई वास्तववक िीवनमा रुूपान्तरण (Make the 

Right Real and Functional) िनन अपाङ्गताअनकूुलको क्तशक्षा सगुनक्तित िररने छ। (७.३) 

८.११  समावेशी क्तशक्षाका सन्दभनमा समय सापेक्ष िोि, अध्ययन, अनसुन्िान तथा योिना 
तिुनमाका लागि तथ्याङ्कीय सूचनाको आिार (Database) तयार िरी अपाङ्गता (बहअुपाङ्गता, 
िाउनगसन्रम, मक्तस्तष्क पक्षघात, अवटज्म, बौवद्धक अपाङ्गता, हेमोवर्गलया, बवहरा तथा 
ससु्तश्रवण, दृविववहीन, श्रवणदृविववहीन,  शारीररक अपाङ्गता, स्वर बोलाइ अपाङ्गता, 
गसकाइसम्बन्िी अपाङ्गता) भएका नािररकका लागि आवश्यकतामा आिाररत 
िणुस्तरुीय िीवन पयनन्त क्तशक्षा  सगुनक्तित िररने छ। (७.३) 

८.१२ अपाङ्गता भएका नािररक तथा व्यक्तिकुा क्तशक्षा हागसल िनन पाउने अगिकार सगुनक्तित 
िनन तथा समावेशी क्तशक्षालाई समय सापेक्ष सिुार िनन एक समावेशी क्तशक्षा पररषद् 

रहनेछ। (७.३) 
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८.१३ अपाङ्गता भएका बालबागलका, नािररक तथा व्यक्तिका लागि क्तशक्षाको अवसर 
सगुनक्तित िनन आवश्यक मानव संसािन, संरचना एवम ् संयन्रको ववकास तथा व्यवस्था 
िररने छ। (७.१, ७.२ र ७.३) 

 

९. रणनीगतहरू  

अपाङ्गता भएका हरेक नािररकलाई िणुस्तरीय क्तशक्षाको माध्यमबाट सक्षम र प्रगतस्पिी 
नािररकका रूपमा तयार िननका लागि तय िररएका समावेशी क्तशक्षा नीगतको प्रभावकारी 
कायानन्वयन िनन गनम्नगलक्तित रणनीगतहरू अबलम्बन िररने छन:् 

९.१ अपाङ्गता भएका हरेक बालबागलकाको प्रगतस्पिानत्मक क्षमता ववकास हनु ेिरी औपचाररक, 
अनौपचाररक, िलुा तथा दूर क्तशक्षा र गनरन्तर गसकाइको व्यवस्था िने।  (८.१) 

९.२ अपाङ्गता भएका बालबागलकाहरूका लागि ववगभन्न गनकायहरूबाट प्राप्त हनुे छारवकृ्तिलाई 
एकद्वार प्रणालीबाट ववतरण िने । (८.१) 

९.३ अपाङ्गता भएका ववद्याथीहरूलाई ववद्यालय, ववश्व ववद्यालय तथा क्तशक्षालयहरूका ववगभन्न 

तहमा भनान िदान उनीहरूको शारीररक, मानगसक, इक्तन्ियिन्य र बौवद्धक क्षमताको 
लेिािोिा (Functional Assessment) िने। (८.२) 

९.४ प्रारक्तम्भक बाल क्तशक्षादेक्ति उच्च तहको क्तशक्षासम्म अपाङ्गताको आवश्यकताअनसुार 

पहुँचयिु ढाँचा (Accessible Format) मा बहपुाठ्य सामग्रीको व्यवस्थासवहत ववषय छनोटको 
अवसर सगुनक्तित िने। (८.३) 

९.५ प्रारक्तम्भक बाल क्तशक्षादेक्ति उच्च क्तशक्षासम्म अपाङ्गताको आवश्यकतामा आिाररत 
पहुँचयिु ढाँचा (Accessible Format) मा परीक्षा तथा मूल्याङ्खन प्रणाली समायोिन िने। 

(८.३) 

९.६ सबै सावनिगनक, सामदुावयक तथा संस्थाित रूपमा सिागलत शैक्तक्षक संस्थाहरूलाई 
वहंसारवहत र समावेशी संस्कृगत (Inclusive Culture)  को मूल्य मान्यताअनकूुल बनाउने। 

(८.४) 

९.७  अपाङ्गता र वातावरणबुीच हनु े अन्तरकृया स्वरूप व्यक्तिको सहभागितामा हनु िएको 
अवरोि न्यूनीकरण िनन तथा पहुँचयिु वातावरण गनमानण र उपयिु सहायता सेवा 
प्रदान िरी शैक्तक्षक अवसरहरू सगुनक्तित िने। (८.४)  

९.८ श्रम बिारको माि र अपाङ्गताका ववक्तशिताअनसुार ववद्यालय तथा ववश्व ववद्यालयका 
प्राववगिक क्तशक्षामा भनान प्रवियालाई सहि बनाउने। (८.५) 
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९.९ पाठ्यिम र शैक्तक्षक सामग्रीहरू नवीनतम प्रववगिमा आिाररत बनाई िणुस्तरीय क्तशक्षा 
सगुनक्तित िने। (८.६) 

९.१० अपाङ्गता भएका नािररकहरूलाई आत्मगनभनर बनाउन ददिो ववकासका लागि हररत 

सीप (Green Skills) मा आिाररत िीवनोपयोिी सीपमूलक क्तशक्षा र तागलमको अवसर 
सगुनक्तित िनन पाठ्यिम, क्तशक्षक तयारी र संस्थाित संरचनाको पनुरवलोकन िने। (८.७) 

९.११ अपाङ्गतामैरी क्तशक्षण गसकाइ वियाकलाप िनन नवुीनतम सूचना प्रववगिमा आिाररत दक्ष 

मानवस्रोत ववकास िने। (८.८) 

९.१२  अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई ववपद् व्यवस्थापनको पुूवन तयारी, उद्िार, राहत, 

पनुस्थानपना र पनुगनमानणमा प्राथगमकता ददने। (८.९) 

९.१३ राविय स्वयंसेवा पररचालन कायनिममा सहभागिता तथा िीवन पयनन्त गनरन्तर क्तशक्षा 
सगुनक्तित िनन नमनुा साझेदारी प्रणाली ववकास िने। (८.१०) 

९.१४ समावेशी क्तशक्षासम्बन्िी िोि, अध्ययन, अनसुन्िान तथा योिना तिुनमाका लागि एकीकृत 

तथ्याङ्कीय सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको ववकास िने। (८.११) 

९.१५ ववशेष क्तशक्षा पररषदु्को अनदुानमा सिागलत ववद्यालयहरूलाई सामदुावयक ववद्यालय 

सरह व्यवक्तस्थत िननका लागि एकै पद्धगत र प्रविया अवलम्बन िने। (८.११) 

९.१६ अपाङ्गता भएका व्यिक्तु तथा बालबागलकाका क्तशक्षाका लागि नीगत तथा कायनिमहरू 

गनरम्ाण िरी सम्बद्ध गनकायमा गसर्ाररस िनन अपाङ्गता भएका व्यिक्तुका लागि एक 
समावेशी क्तशक्षा पररषद् िठन िने। (८.१२) 

९.१७ ववगभन्न सरकारी तथा िैरसरकारी गनकायद्वारा अपाङ्गताको क्षेरमा सिालन हनुे 
कायनिमहरूमा समन्वय र सहिीकरण िनन सङ्घीय संरचनाअनरुूप केन्िमा एक 
नीगत समन्वय सगमगत र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा उपयिु संरचनाको व्यवस्था 
िने। (८.१३) 

 

१०. कायननीगतहरू  

१०.१ औपचाररक क्तशक्षा, िलुा तथा दूर क्तशक्षा र िीवन पयनन्त गनरन्तर क्तशक्षा प्रदान िनन मौिदुा 
संरचनामा समावेशी गसद्धान्तका आिारमा समावहत िररने छ। (९.१) 

१०.२ मौिदुा संरचनाका अगतररि आवश्यकताअनसुार वैकक्तल्पक ढाँचा (Alternative Mode) 
सवहतको नयाँ संरचना गनमानण िररन ेछ। (९.१) 
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१०.३ बौवद्धक अपाङ्गता, अवटज्म, िाउन गसन्रोम, श्रवणदृविववहीन लिायतका ववकासात्मक 

अपाङ्गता र बह ु अपाङ्गता भएका बालबागलकाका लागि अध्ययन वषन र गसकाइका 
आिारमा िलुा तहमा आिाररत ववद्यालयहरू सिालनको व्यवस्था िररने छ। (९.१) 

१०.४ अपाङ्गता भएका बालबागलकाहरूका लागि अपाङ्गताको अवस्था, भौिोगलक अवस्था तथा 
दूरुी, िररबीको अवस्था र प्रगतभाका आिारमा छारवकृ्ति ववतरण िररने छ। (९.२) 

१०.५  अपाङ्गतासवहतका सवुविाववहीन अनाथ, िररब, वपछगिएका तथा बवहष्करणमा परी 
दोहोरो मार (Double Disadvantaged) को अवस्थामा रहेका बालबागलकाहरूका लागि 
प्राथगमकतामा रािी छारवकृ्ति एवम ् शैक्तक्षक सहगुलयतका कायनिमहरू सिालन 
िररने छ। (९.२) 

१०.६ अपाङ्गता भएका बालबागलकाहरूलाई स्थानीय गनकायमार्न त छारवकृ्ति ववतरण िररन ेछ 

र सोका लागि स्थानीय गनकायहरूमा गनक्तित अनपुातमा बिेट ववगनयोिन िने 
व्यवस्था िररने छ।  (९.२) 

१०.७  अपाङ्गता भएका नािररकहरूको शारीररक, मानगसक, इक्तन्ियिन्य र बौवद्धक क्षमताको 
लेिािोिा अपाङ्गता भएका व्यक्तिको पररचयपर ववतरणसम्बन्िी गनदेक्तशका, 
२०६५ बमोक्तिम िदठत पररचयपर गसर्ाररस सगमगतको गसर्ाररसमा क्तिल्लाक्तस्थत 
मवहला तथा बालबागलका कायानलयले प्रदान िरेको पररचयपरको आिारमा िररन े
छ। (९.३) 

१०.८ अपाङ्गता भएका नािररकहरूको कायनित तथा बौवद्धक क्षमता लेिािोिा (Cognitive 

Assessment) िने कायन समेतका लागि सम्बक्तन्ित क्तिल्लामा रहेका लेिािोिा केन्िहरूको 
सदुृढीकरण एवम ्पनुिःसंरचना िररन ेछ। (९.३) 

१०.९ अपाङ्गता भएका नािररकहरूका लागि अपाङ्गताले पाने प्रभावका आिारमा ववषय र भाषा 
छनोटको अवसर प्रदान िररने छ। (९.४) 

१०.१० श्रवणदृविववहीनका लागि स्पशन सिार माध्यमका पाठ्यसामग्री, बवहराका लागि साङ्केगतक 

भाषा, बौवद्धक अपाङ्गता, िाउन गसन्रोम र अवटज्म भएका व्यक्तिका लागि क्तचरात्मक 

(Visual Support)  र सरल पाठ्य सामग्री, दृविववहीनका लागि बे्रलगलवप तथा श्रव्य 

पसु्तकहरू, ससु्त श्रवणका लागि नोट टेकर र न्यून दृवियिुका लागि ठूलो छापासवहत 

गिक्तिटल सामग्रीको ववकास िररन ेछ। (९.४) 

१०.११ अपाङ्गताको ववक्तशि आवश्यकताका आिारमा वैयक्तक् तक गसकाइ योिना तथा क्तशक्षण 

ववगिहरू अपनाइने छ। (९.४) 

१०.१२ अपाङ्गताअनकूुल हनु ेिरी वैकक्तल्पक मूल्याङ्कनका ववववि ववगिहरू अपनाइने छ। (९.५) 
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१०.१३ परीक्षा तथा मूल्याङ्कन पद्धगतमा अगिकतम रूपमा सूचना प्रववगिको उपयोि िररन ेछ। 

(९.५) 

१०.१४ शैक्तक्षक संस्थाहरूलाई वहंसारवहत वातावरण र समावेशी संस्कृगत (Inclusive Culture) को 
मूल्य र मान्यताबारे अगभमिुीकरण िररने छ। (९.६) 

१०.१५ समावेशी क्तशक्षासँि सम्बक्तन्ित आिारभतू मानकहरू (Inclusive Education Minimum Enabling 

Conditions)  गनिानरण िररने छ। (९.६) 

१०.१६  समावेशी क्तशक्षाका लागि ववद्याथी तयारी, पररवार तयारी, क्तशक्षक तयारी, ववद्यालय तयारी 
एवम ्समग्र क्तशक्षा प्रशासनको तयारीका लागि अगभमिुीकरण, प्रवोिीकरण र आवश्यक 

गनदेक्तशकाहरू गनमानण िररने छ। (९.६) 

१०.१७  अपाङ्गता भएका नािररकका लागि शैक्तक्षक संस्थागभर रहन ेभौगतक संरचनाहरू (भवन, 

कक्षा कोठा, पसु्तकालय, िािा घर, शौचालय, प्रयोिशाला, िेल मैदान) अपाङ्गता मैरी 
एवम ्अवरोि मिु बनाइने छ। (९.७) 

१०.१८ क्तशक्षण संस्थाहरूमा सिालन िररन े िेलकुद तथा मनोरञ्जनका वियाकलापहरूमा 
अपाङ्गताका प्रकृगतअनसुारको पहुँच सगुनक्तित िररन ेछ। (९.७) 

१०.१९ अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई शैक्तक्षक वियाकलापहरूमा सहभािी हनु आवश्यक पने 

पथ प्रदशनक, वाचक, साङ्केगतक भाषा दोभाषे, नोट टेकर, क्याप्सनर (गलवप सङ्केतक) 

लिायतका वैयक्तिक सहयोि, सहायक प्रक्तशक्षक, सहायक सामग्री र उपकरण गन:शलु्क 

उपलब्ि िराइने छ। (९.७) 

१०.२० अपाङ्गता भएका नािररकहरूका लागि प्राववगिक क्तशक्षामा सहि पहुँच सगुनक्तित िनन 
प्राववगिक ववषयका ववद्यालयहरू, ववश्व ववद्यालयहरू र क्तशक्षालयहरूको क्षमता अगभबवृद्ध र 

श्रम बिारमिुी सीप ववकाससम्बन्िी कायनिमहरू गनमानण िररन ेछ। (९.८)  

१०.२१ मापदण्िमा आिाररत िणुस्तर सिुार र न्यूनतम गसकाइको वातावरण गनमानण िरी गसकाइ 

सामग्रीहरूको चयन नवीनतम प्रववगिमा आिाररत बनाइन ेछ। (९.९) 

१०.२२ हररत सीप (Green Skills) र कुशल सीप (Soft Skills) मा आिाररत िणुस्तरीय क्तशक्षा सगुनक्तित 

िनन शैक्तक्षक अवसरहरूको वववविीकरण िररन ेछ। (९.१०) 

१०.२३ सूचना तथा सिार प्रववगिलाई समावेशी क्तशक्षाको अगभन्न अङ्ग बनाई अपाङ्गताअनकूुल 

प्रभावकारी क्तशक्षण गसकाइ वियाकलाप सिालन िररन ेछ । (९.११) 

१०.२४ अपाङ्गता भएका नािररकका लागि क्तशक्षण िने सबै प्रकारका क्तशक्षक तथा प्रक्तशक्षकलाई 
समावेशी क्तशक्षासम्बन्िी स्तरयिु तागलम गनरन्तर प्रदान िने र सहयोिी कमनचारी तथा 
आयाका लागि अगभमिुुीकरण िररन ेछ। (९.११) 
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१०.२५ अपाङ्गताको प्रकृगतअनरुूप गसकाइ दक्षता अगभववृद्ध िनन आवश्यक मानव संसािन 

ववकासका कायनिमहरू सिालन िररने छ। (९.११) 

१०.२६  साङ्केगतक भाषा, स्पशन सिार र अन्य अपाङ्गताअनकूुल सिारका वैकक्तल्पक सिारका 
माध्यमहरूको ववकास र स्तरीकरण िररन ेछ। (९.११)  

१०.२७ अपाङ्गता भएका नािररकहरूअनकूुल िीवन पयनन्त गनरन्तर क्तशक्षा सगुनक्तित िनन मौिदुा 
शैक्तक्षक ढाँचाको पनुरावलोकन तथा नयाँ संरचनाको ववकाससवहत घमु्तुी क्तशक्षा 
प्रणालीको व्यवस्था िररने छ। (९.११) 

१०.२८  ववशेष क्तशक्षा पररषदु्को अनदुानमा सिागलत ववद्यालयहरूलाई सामदुावयक ववद्यालय 

सरह व्यवक्तस्थत िरी सोमा कायनरत क्तशक्षक तथा कमनचारीहरूको सेवा सवुविा र शतनमा 
समसामवयक सिुार िररने छ। (९.११) 

१०.२९  शैक्तक्षक संस्था एवम ् छारावासहरूलाई भकूम्प प्रगतरोिी बनाई अन्य प्रकोप समेतको 
िोक्तिम न्यूनीकरण िनन अपाङ्गता भएका बालबागलका र सम्बक्तन्ित शैक्तक्षक संस्थालाई 
सरुक्षा तयारीका सीप प्रदान िररने छ। (९.१२) 

१०.३० सम्भाववत प्रकोपको क्षगत न्यूनीकरणका लागि आवश्यक उपाय अवलम्बन िनन तथा 
प्रकोपको समयमा सरुक्तक्षत उद्दार र राहत उपलब्ि िराउन सम्बक्तन्ित अगभभावक र 

स्वयंसेवकहरूलाई प्राथगमकतासवहत क्षमता अगभववृद्ध िराइने छ । (९.१२) 

१०.३१ ववपद् पिातु् अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई सामान्य िीवनमा पनुस्थावपत िनन परामशन 
सेवा, मनोसामाक्तिक सल्लाह लिायतका उपायहरू अवलम्बन िररन ेछ। (९.१२) 

१०.३२ ववपदु् पिात िररने पनुस्थापना र पनुगनमानणको चरणमा बन्न ेअस्थायी र स्थायी भौगतक 

संरचनाहरू अपाङ्गता मैरी बनाइने छ। (९.१२) 

१०.३३ सावनिगनक क्षेर, गनिी क्षेर, रोििार प्रदायक संस्था, िैरसरकारी क्षेर, स्थानीय गनकाय र 

ववकास साझेदारहरूसँिको सहकायनबाट प्राववगिक क्तशक्षा तथा सीपका अवसरहरू 

ववस्तार िररने छ। (९.१३) 

१०.३४ नमनुा साझेदारीको अविारणा ववकास िनन संस्थाित सामाक्तिक उिरदावयत्व (Corporate 

Social  Responsibility) लाई संस्थाित िररने छ। (९.१३) 

१०.३५ अपाङ्गता भएका नािररकहरूलाई उनीहरूको सीपमा आिाररत राविय स्वयंसेवा 
पररचालन कायनिममा सहभागिताका अवसरहरू ववस्तार िररन ेछ। (९.१३) 

१०.३६ अपाङ्गता भएका नािररकहरूको अगिकारलाई वास्तववक िीवनमा रुूपान्तरण िनन 
(Make the Right Real and Functional) अपाङ्गताअनकूुल िीवन पयनन्त गनरन्तर क्तशक्षा सगुनक्तित 

हनु ेिरी तदनकूुलको गसकाइ तथा शैक्तक्षक ढाँचा र संरचनाको ववकास िररने छ। (९.१३) 
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१०.३७ समावेशी क्तशक्षाका सन्दभनमा समय सापेक्ष िोि अनसुन्िान िननका लागि क्तशक्षा 
मन्रालय र अन्तिनतका केन्िीय गनकायहरू र  क्तिल्ला क्तशक्षा कायानलयहरूमा समावेशी 
अनसुन्िान एकाइ स्थापना िरी ती एकाइहरूलाई तथ्याङ्क तथा सूचनाको उपयोि िरी 
अनसुन्िानात्मक, िनचेतना मूलक एवम ्प्रवद्धननात्मक कायन िनन क्तिम्मेवार बनाइन ेछ। 

(९.१४) 

१०.३८ ववशेष क्तशक्षा पररषद्को अनदुानबाट सिागलत ववद्यालयहरूमा कायनरत क्तशक्षक तथा 
कमनचारीहरूलाई सामदुावयक ववद्यालयको गनयगमत दरबन्दीमा रूपान्तरण िररने छ। 

(९.१५) 

१०.३९ अपाङ्गता भएका नािररकका लागि क्तशक्षण िने क्तशक्षकहरू र हेरचाह िने आया तथा 
सहयोिीहरूका लागि सामदुावयक ववद्यालयका क्तशक्षक तथा कमनचारी सरहको 
पाररश्रगमक लिायतका सेवा सवुविा उपलब्ि िराइने छ। (९.१५) 

१०.४० ववशेष क्तशक्षा नीगत, २०५३ बमोक्तिम िदठत ववशषे क्तशक्षा पररषद्लाई पनु:संरचना िरी 
क्तशक्षा मन्रीको अध्यक्षतामा ववषयित मन्रालयहरू तथा अन्य सम्बद्ध 
गनकायहरूको समेतको प्रगतगनगित्व हनुे िरी समावेशी क्तशक्षा पररषद् िठन िररन े
छ। (९.१६) 

१०.४१ समावेशी क्तशक्षा पररषदले अपाङ्गता भएका नािररकका लागि ववगभन्न 
गनकायहरुबाट सिागलत कायनिमहरुलाई समन्वयात्मक एवम ् एकद्वार 
प्रणालीअन्तिनत सिालन िने व्यवस्था गमलाइने छ। (९.१७) 

१०.४२ यो नीगत, रणनीगत र कायननीगतको समन्वय, गनयमन, कायानन्वयन, अनिुमन तथा 
मूल्याङ्कनका लागि सम्बक्तन्ित सरकारी गनकाय र अपाङ्गता भएका व्यक्ति र गनिका 
अगभभावकद्वारा सिागलत संस्थाहरू, िैर सरकारी संस्थाहरूका प्रगतगनगि, अपाङ्गताको 
क्तशक्षा एवम ्तागलमसँि सम्बक्तन्ित व्यक्ति, ववज्ञ र गनकायहरू समेत रहने िरी केन्िीय 
तहमा नीगत समन्वय सगमगत तथा कायनिम समन्वय सगमगत र सोको समग्र 

कायानन्वयनका लागि स्थानीय तथा क्तिल्ला तहमा कायनिम कायानन्वयन सगमगत िठन 

िररने छ । (९.१७) 

 

११. संस्थाित  संरचना  
हाल कायम रहेको ववशेष क्तशक्षा पररषद्लाई पनु:संरचना िरी क्तशक्षा मन्रीको अध्यक्षतामा 
ववषयित मन्रालयहरू तथा अन्य सम्बद्ध गनकायहरूको समेतको प्रगतगनगित्व हनुे िरी 
अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी क्तशक्षा पररषद् िठन िररने छ।   
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युी नीगत, रणनीगत र कायननीगतको कायानन्वयनका लागि समन्वय तथा अनिुमन र मूल्याङ्कन 

िननका लागि क्तशक्षा मन्रालय, योिना महाशािाका प्रमिुको संयोिकत्वमा एक नीगत समन्वय 

सगमगत, क्तशक्षा ववभािका महागनदेशकको संयोिकत्वमा एक कायनिम समन्वय सगमगत र सोको 
समग्र कायानन्वयनका लागि प्रादेक्तशक एवम ्स्थानीय तहमा कायनिम कायानन्वयन सगमगत िठन 

हनुे िरी संस्थाित संरचना गनमानण िररन ेछ। उक्तल्लक्तित  सगमगतमा सम्बक्तन्ित सरकारी गनकाय, 

अपाङ्गता भएका बालबागलकाको क्तशक्षाका लागि काम िने अपाङ्गता भएका व्यक्तिले स्थापना 
िरेका िैर सरकारी संस्थाहरू एवम ्सम्बक्तन्ित ववज्ञ तथा ववशेषज्ञहरू रहनछेन ्। क्तशक्षा मन्रालय र 

अन्तिनत रहेका ववभािस्तरीय गनकायहरू, स्थानीय तहका गनकाय र स्वायि गनकायहरूमा 
अपाङ्गता र समावेशी क्तशक्षा हेननका लागि एकाइको व्यवस्था वा सम्पकन  ववन्दु ु(Focal Point) तोक्न े

व्यवस्था िररने छ । अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि समावेशी क्तशक्षा नीगत, २०७३ 
बमोक्तिमको संरचनाित व्यवस्था सम्बद्ध कानूनमा संसोिन िरी व्यवक्तस्थत िररने छ।यो 
नीगत कायानन्वयन तागलका अनसूुची १ मा राक्तिएको छ।  
१२. आगथनक पक्ष  

सरकारी स्रोत, स्थानीय गनकायको स्रोत, वैदेक्तशक सहयोि तथा ऋण एवम ्राविय तथा अन्तरानविय 

िैर सरकारी संस्थाहरू तथा गनिी क्षेर समेतको लिानी र सहयोि समग्रमा यस नीगत 

कायानन्वयनका आगथनक स्रोत हनु ेछन।्हाल सिागलत कायनिमहरूलाई प्रभावकारी रूपमा 
कायानन्वयन िननका लागि थप व्ययभार नपने तर यस नीगतका आिारमा बन्न ेयोिना कायानन्वयनका 
लागि स्थानीय तह र ववकास साझेदारहरूसुँि समन्वय र सहकायनमा लिानी ववृद्ध िनन िोि 

ददइने छ । 

१३.  कानुनूी व्यवस्था  
यस नीगतको कायानन्वयनका लागि सम्बक्तन्ित ऐन र गनयमहरू पनुरावलोकन िरी समसामवयक 

सिुार र पररमािनन िररने छ।नेपालको संवविानअनसुार अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि 
समावेशी क्तशक्षा नीगते कायानन्वयन िनन आवश्यक गनदेक्तशका र कायनववगिहरू िारी िररन ेछ। 
१४.  अनिुमन र मूल्याङ्कन  

१४.१ यस नीगतअनरुूप सिालन िररन ेकायनिमहरूको प्रत्येक तहमा गनयगमत रूपले अनिुमन र 

मूल्याङ्कनका लागि सरोकारवाला सङ्घ/संस्थाहरूको समेत सहभागिता रहन ेिरी चसु्त र 

प्रभावकारर संयन्र बनाई नगतिामा आिाररत अनिुमन तथा मूल्याङ्कन ढाचँा कायानन्वयनमा 
ल्याईने छ। 

१४.२ शैक्तक्षक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीलाई अनिुमन र मूल्याङ्कन कायनसुँि आबद्ध िररने 
छ। 
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१५.   सम्भाववत िोक्तिम र समािानका उपाय  

अपाङ्गता भएका बालबागलकाहरूका लागि समावेशी क्तशक्षा नीगत, २०७३ कायानन्वयनका िममा 
आउन सक्ने सम्भाववत िोक्तिमहरू न्यूनीकरणका लागि देहायका कायनहरू िररने छन:् 

 

ि.सं. िोक्तिम सम्बोिन िने उपाय क्तिम्मेवार गनकाय 

१ प्रदेश र स्थानीय 

सरकारबाट लिानीको 
प्रगतबद्धता र क्तिम्मेवारी 
बोि 

बिेटको 
प्राथगमकीकरण िरी 
केन्िीय  सरकारबाट 

समन्वय िने 

सङ्घीय र प्रदेश स्तरका 
ववषयित मन्रालय तथा 
गनकायहरू 

२ अपाङ्गताको 
प्रकारअनसुार  

बालबागलकाको 
क्तशक्षासम्बन्िी ववस्ततृ 

रूपमा पथृक तथ्याङ्कको 
उपलब्िता 

शैक्तक्षक व्यवस्थापन 

सूचना प्रणालीको 
सदुृढीकरण मार्न त 
एकीकृत सूचना 
प्रणाली गनमानण िरेर 

केन्िीय तथ्याङ्क ववभाि, ववश्व 

ववद्यालय अनदुान आयोि वा 
उच्च क्तशक्षा आयोि, क्तशक्षा 
मन्रालय र क्तशक्षा ववभाि र 
स्थानीय तहका ववषयित 
गनकायहरू 

 

१६. िारेिी 
ववशेष क्तशक्षा नीगत, २०५३ िारेि िररएको छ । 
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अनसूुक्तच १ 

नीगत कायानन्वयन तागलका 
ि.सं. कायनहरू क्तिम्मेवार 

गनकाय 

सहयोिी गनकाय सूचक 

१ अपाङ्गता भएका हरेक 
बालबागलकाका लागि सबै 

तहमा क्षमता र योग्यताका 
आिारमा गन:शलु्क 

क्तशक्षाकुो  व्यवस्था 
िरु्ने 

क्तशक्षा मन्रालय स्थानीय तहका 
गनकायहरू, 

ववषयित 
मन्रालयहरू, 

क्तशक्षण संस्थाहरू 

गनिःशलु्क 
क्तशक्षा पाउन े
ववद्याथी 
सं्या 

२ ववद्याथीहरू भनानमा 
वैज्ञागनक प्रणालीमा 
आिाररत वस्तिुत परीक्षण 

(Functional Assessment) को 
व्यवस्था िरु्ने 

प्रादेक्तशक र 
स्थानीय तहका 
गनकायहरू 

क्तशक्षा मन्रालय र 
स्वास्थ्य मन्रालय  

परीक्षण 
िररएका 
ववद्याथी 
सं्या 

३ पाठ्यिम, पाठ्यपसु्तक, 

गसकाइ सामग्री, सन्दभन 
सामग्रीहरू र परीक्षा तथा 
मूल्याङ्कन प्रणालीमा 
अपाङ्गता अनकुुलू 
समायोिन िरु्ने 

राविय परीक्षा 
बोिन र 
पाठ्यिम 
ववकास केन्ि 

प्रदेश तथा 
स्थानीय तहका 
पाठ्यिम तथा 
मूल्याङ्कनसंि 
सम्बद्ध सगमगतहरू  

समायोक्तित 
पाठ्यिम र 
मूल्याङ्कन 
ववगि 

४ क्तशक्षण संस्थाको भौगतक 
पूवानिार एवम ् वातावरण 
अपाङ्गता मैरी, छारा मैरी, 
बाल मैरी र वहंसा रवहत 

बनाउने 

क्तशक्षा ववभाि र 
केन्िीय 
कायनिम 
कायानन्वयन 
इकाइ (CLPIU) 

प्रदेश र स्थानीय 
तहका ववषयित 
गनकायहरू र 
कायनिम 
कायानन्वयन 
इकाइहरू 

शैक्तक्षक 
संस्थाहरूको 
सं्या 

५ राविय तथा अन्तरर्ाविय 

पररवेश अनरुूप दक्ष एवम ्

प्रगतष्पिी नािररक तयार 

िनन अपाङ्गता मैरी अनकुुल 

पाठ्यिम, पाठ्य सामग्री 
ववकास िरु्ने 

पाठ्यिम 
ववकास केन्ि 

राविय परीक्षा 
बोिन र प्रदेश 
तथा स्थानीय 
तहहरू 

पाठ्यिम 
तथा 
पाठ्यसामग्री 

६ अपाङ्गता भएका क्तशक्षा मन्रालय प्राववगिक क्तशक्षा प्राववगिक 
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ि.सं. कायनहरू क्तिम्मेवार 
गनकाय 

सहयोिी गनकाय सूचक 

नािररकहरूलाई प्राववगिक 

क्तशक्षामा पहुँच सगुनक्तित 

िरु्ने 

तथा व्यावसावयक 
तागलम पररषद् र 
तागलम प्रदायक 
संस्थाहरू तथा 
गनिी क्षेरहरू 

क्तशक्षा तथा 
व्यावसावयक 
तागलम प्राप्त 
सं्या 

७ अपाङ्गता अनकुुल हररत 

सीप (Green Skills) मा 
आिाररत िीवनोपयोिी, 
िीवन पयनन्त तथा 
गसपमूलक क्तशक्षा उपलव्ि 

िराउने 

क्तशक्षा मन्रालय अनौपचाररक 
क्तशक्षा केन्ि, 

प्राववगिक क्तशक्षा 
तथा व्यावसावयक 
तागलम पररषद् र 
तागलम प्रदायक 
संस्थाहरू तथा 
गनिी क्षेरहरू 

लाभाक्तन्वत 
सं्या 

८ सूचना प्रववगिमा आिाररत 

अपाङ्ग मैरी क्तशक्षण 

गसकाइको व्यवस्था 
िरु्ने 

क्तशक्षा ववभाि प्रदेश तथा 
स्थानीय तहहरू, 

शैक्तक्षक संस्थाहरू 
र सम्बद्ध 
संस्थाहरू 

ववद्यालय 
सं्या 

९ ववपद िोक्तिमबाट 
अपाङ्गता भएका 
व्यक्तिहरुको सरुक्षाको 
लागि आवश्यक व्यवस्था 
िरु्ने 

प्रदेश तथा 
स्थानीय तहहरू 

िहृ मन्रालय, 

क्तशक्षा मन्रालय 
र ववषयित 
मन्रालयहरू, 

शैक्तक्षक संस्थाहरू, 

अन्य 
संघसंस्थाहरू 

सरुक्तक्षत 
शैक्तक्षक 
संस्था 

१० अपाङ्गता भएका 
नािररकहरूलाई 
वास्तववक िीवनमा 
रुपान्तरण (Make the Right 

Real and Functional) िनन 
अपाङ्गता अनकुुलको क्तशक्षा 
सगुनक्तित िरु्ने 

क्तशक्षा मन्रालय ववषयित 
मन्रालयहरू, 
प्रदेश तथा 
स्थानीय तहहरू, 

शैक्तक्षक संस्थाहरू 
र सम्बद्ध 
संस्थाहरू 

लाभाक्तन्वत 
सं्या 
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ि.सं. कायनहरू क्तिम्मेवार 
गनकाय 

सहयोिी गनकाय सूचक 

११ अपाङ्ग सम्बन्िी तथ्याङ्कीय 

सूचनाको आिार (Database) 

तयार िरु्ने 

क्तशक्षा ववभाि ववषयित 
मन्रालयहरू, 
प्रदेश तथा 
स्थानीय तहहरू, 

शैक्तक्षक संस्थाहरू 
र सम्बद्ध 
संस्थाहरू 

तथ्याङ्कीय 

सूचनाको 
आिार 

(Database) 

स्थापना 

१२ अपाङ्गता सम्बन्िी 
कायनिम कायानन्वयनका 
लागि समन्वय तथा 
सहिीकरण िनन 
संरचनाित व्यवस्था िरन्े 

क्तशक्षा मन्रालय ववषयित 
मन्रालयहरू, 
क्तशक्षा ववभाि र 
प्रदेश तथा 
स्थानीय तहहरू 

िदठत पररषद् 
तथा 
सगमगतहरू 

 


